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Щодо участі у  міжнародній
науково-практичній
конференції

Надсилаємо Вам для ознайомлення та врахування у роботі 

інформаційне повідомлення щодо участі у міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні питання використання та збереження природних 

ресурсів прикордонних територій України і Польщі»

Просимо довести зазначену інформацію до відома магістрів, 

аспірантів, науковців та зацікавлених осіб освітнього закладу.

Додаток: на 1 арк.

Керівникам закладів 
вищої освіти

На № 20___ від Керівникам закладів 
фахової передвищої 
освіти

Директор Олег ПАСКА

Леся Томаневич 235 44 35



Міжнародна науково-практична конференція

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ 
ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЙ

УКРАЇНИ І ПОЛЬЩІ
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ДРУГЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Організатор:
• Західний науковий центр НАН України і МОН України (Львів, Україна)

Співорганізатори:
• Державна установа «Інститут регіональних досліджень

ім. М. І. Долішнього НАН України» (Львів, Україна)
• Інститут екології Карпат НАН України (Львів, Україна)

В конференції передбачається участь партнерів з наукових інституцій Польщі

> Час і місце проведення: 11.05.2021 (о 11.00), Львівський будинок вчених 
(Львів, вул. Листопадового Чину, 6).

Конференція присвячена розвитку і удосконаленню міжнародного співробітництва 
щодо збереження природного середовища і ресурсів (зокрема водних) прикордонних територій 
України та Польщі, започаткуванню нових науково-практичних, взаємовигідних проектів, 
контактів між академічними і освітніми інституціями, владними органами, організаціями 
реальних секторів економік в інтересах української та польської сторін.

Цільова аудиторія: науковці й освітяни, експерти і практики, представники
територіальних громад, органів влади і громадських організацій та інші зацікавлені сторони 
прикордонних територій.

> Тематичні напрями конференції:
♦♦♦ Дослідження природного довкілля в українсько-польському 
прикордонні: соціальні й еколого-економічні аспекти // Вайапіа 8госІо\уІ8ка 
паіига1пе£0 па ро^гапісги роІ8ко-икгаіп8кіш: аврекіу вроіесгпе, еко1о§ісгпе і 
екопошісгпе.

♦> Актуальні аспекти забезпечення стійкості природних і ренатуралізації 
антропогенно трансформованих екосистем в умовах кліматичних змін -  
науковий, організаційний та правовий контексти // Акіиаіпе аврекіу 
гаре\упіепіа Іг>уаІ08СІ еко8у8іетолу паІигаІпусЬ і гепаїигаїігаср еко8у8іешом 
рггек82Іа1сопусЬ апігоро^епісгпіе \у лтагипкаск гшіап кІініаІусгпусЬ -  копіекві 
пайкову, ог§апігасу]пу і рга>упу.

♦> Геоінформаційні технології моніторингу, моделювання та 
прогнозування екологічної безпеки прикордонних територій // ТесЬпо1о§іе 
§еоіпІогшасу]пе шопіІого\уапіа, то<Іе1о\уапіа і рго^поголгапіа ЬегріесгепвЬуа 
еко1о§ісгпе§о 1егеп6>у рг2у§гапіс2пусЬ.

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська.

Тези доповідей будуть опубліковані окремим виданням і вручені учасникам під час 
реєстрації для участі в конференції.
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Формат проведення конференції -  очний (з дотриманням карантинних обмежень) та 
онлайн з використанням платформи 2 0 0 М  (посилання для онлайн-участі в конференції 
надсилатиметься на е-таіі, який буде вказаний в анкеті учасника).

Організаційний внесок у сумі 100 грн покриватиме видатки на видання тез конференції, 
каву-брейк тощо. Для участі в конференції необхідно подати заявку на участь та тези доповідей 
(е-шаіі: сопїегепсе.2пс@цтаі1.соіп) до 30.04.2021 року включно. Сплата організаційного внеску є 
необхідною умовою для публікації доповіде^ у збірнику матеріалів конференції.

Реквізити для оплати організаційного внеску:
Одержувач: Західний науковий центр НАН України і МОН України, 
р/р СА578201720313261001302001678, банк одержувач: в ДКСУ м. Київ, ЄДРПОУ 

19170696, призначення платежу: за видання збірника матеріалів конференції, П.І.Б.
(обов’язково).

Вимоги до тез доповідей
Тези доповіді повинні мати інформативний характер і не можуть перевищувати однієї 

сторінки формату А4. Оргкомітет приймає не більше двох доповідей від співавтора. Тези, 
підготовлені на комп’ютері в редакторі \УогсІ. Гарнітура —  Т ітез  ТМєуу Когпап. Міжрядковий 
інтервал —  1.1, кегль —  11; поля: ліве —  20 мм; праве —  20 мм; верхнє —  20 мм; нижнє —  25 
мм, абзацний відступ —  10 мм. Назви файлів на електронних носіях повинні містити прізвище 
автора (першого співавтора).

Порядок розташування матеріалу такий (кожен блок друкувати після пропуску одного 
рядка): назва доповіді українською мовою (посередині, великими літерами, напівжирний); назва 
доповіді англійською мовою (посередині, великими літерами, звичайний); ім’я (повністю) та 
прізвище автора чи співавторів (посередині, малими літерами, через кому, напівжирний); назва 
організації та повна поштова адреса (у двох рядках, посередині, малими літерами, курсив); 
анотація англійською мовою (з абзацу, курсив, до п ’яти рядків); тези доповіді українською 
мовою (з абзацу, звичайний).

Приклад оформлення тез доповідей

НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

ЗСІЕОТІРІС А Ш  Е011САТЮ19АЕ РОТЕЖІАЬ ЕОК ЕСОЬООІСАЕ СОЖТЕИСТЮИ ОР 
ЗиЗТАНМАВЬЕ ОЕУЕЬОРМЕМТ ОР ^ЕЗТЕКИ КЕОЮИ ОР 1ЖКАШЕ 

Олег Зинкж, Роман Романюк

Західний науковий центр НАН України і МОН України 
79007, вул. Матейка, 4, Львів, Україна; 2пспап@таі1.1уіу.иа

ТИе гоїе о / зсіепіі/іс апсі есіисаііопаї роїепііаі /ог /оппаїіоп о / есоїофсаі кпом>ІесІ£Є а псі сотреіепсез 
іп іке сопсііііопз о /ге/огт о/(ке  есопоту із сопзісіегесі. Тке зігисіиге, ргоЬІетз апсі сіупатісз о//огтаііоп о/ 
зсіепіі/іс апсі есіисаііопаі роіепііаі о / іке ІУезіет ге§іоп о / ІІкгаіпе оп есоІо§у, ііз ітрогіапсе фог паіиге 
сопзегуаііоп асітіу аге гезеагскесі.

Екологічні проблеми нині мають глобальний характер. У проекті Концепції сталого розвитку 
України (2001 р.) вказано, що «їх виникнення пояснюється багаторічним споживацьким ставленням 
суспільства до природи, незнанням та руйнуванням народних традицій раціонального природоко
ристування, недооцінкою екологічних знань у системі освіти, низьким рівнем впровадження в практику 
досягнень науки, слабким матеріально-технічним та методичним забезпеченням наукових досліджень та 
освітнього процесу».....

АНКЕТА УЧАСНИКА
науково-практичної конференції «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ 
ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ І ПОЛЬЩІ» (Львів, 11.05.2021): 
о П.І.Б. автора;
о Повна назва наукового чи навчального закладу / організації, факультет, курс; 
о Тема доповіді;
о Участь (зазначити) - Очна / онлайн;
о Науковий ступінь, вчене звання, посада, контактний телефон, е-шаіі.


